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O LABDOC 
Em maio de 2016 deu-se início ao LabDoc, atividade de extensão concebida em parceria

entre a Faculdade de Direito da USP (FDUSP) e a FGV Direito SP. Seu objetivo geral é a

preparação das e dos participantes para atuar como multiplicadores de noções de Direitos

Humanos e Teoria do Estado, por meio de metodologias ativas.

O grupo tem, ainda, como objetivos desenvolver a escuta ativa, a empatia e  a criatividade

das alunas e dos alunos, valorizando e aprimorando o trabalho em grupo e a construção

coletiva de conhecimento. 
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A edição de outubro de 2018 do Labdoc contou com a parceria da Faculdade

Cásper Líbero, envolvendo alunos e alunas de diferentes instituições e áreas de

ensino. O  objetivo específico foi o desenvolvimento de material didático para

promover a educação digital e os direitos humanos de crianças e adolescentes, a

partir do diálogo com parceiros que possuem atuação relevante no tema, como o

Palavra Aberta, o Alana e o TIC Kids. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



MOMENTO III
O terceiro momento consistiu em

uma dinâmica cujo objetivo era

sensibilizar sobre os problemas

relacionados ao fenômeno dos

Youtubers Mirins. Em grupos, as

alunas e os alunos tiveram que

realizar uma campanha

publicitária  da boneca LOL para

algum Youtuber Mirim de sua

escolha. Após a apresentação das  

campanhas, refletimos sobre a

questão do consumo no

desenvolvimento das crianças e

sobre a influência que youtubers

mirins exercem para outras

crianças. 

MOMENTO I
Dispostos em roda, cada

participante escreveu em uma

etiqueta o que queria ser quando

era criança e colou na testa do

colega sentado na sua direita.

Todos andaram pela sala tentando

descobrir qual sonho de criança

estava escrito na sua testa, por

meio de perguntas cuja resposta

poderia ser apenas "sim" ou "não". 

 Em seguida, refletimos sobre

pesquisas que indicam que muitas

crianças hoje sonham em ser

Youtubers.  

O primeiro encontro. teve por

objetivo (i) a integração entre

as e os participantes, (ii) a

apresentação do LabDoc e de

sua proposta, e (iii) promover

uma primeira sensibilização

sobre o impacto das

tecnologias nos direitos das

crianças e adolescentes. 

MOMENTO II
Jogo no aplicativo Kahoot em que

as estudantes tinham que acertar

se diversas frases sobre o uso da

internet por crianças e

adolescentes eram verdadeiras ou

falsas . Refletimos sobre as

afirmações e apresentamos o

programa do Labdoc. 

Encontro I:
DESCOBERTA

Como fechamento do
encontro, as participantes

compartilharam sonhos que

possuem atualmente para o seu

futuro. 



MOMENTO I
Fizemos um breve check-in em que todos e todas deveriam dizer

seu nome e uma brincadeira que gostavam quando eram crianças.

Em seguida, colamos com fita crepe uma linha no chão da sala e

de um lado escrevemos "competição" e de outro "colaboração".

Mostramos slides com nomes de brincadeiras de crianças,

incluindo as brincadeiras mencionadas pelos próprios alunos. Para

cada brincadeira, todos foram convidados a se posicionar na linha

no chão no grau de competição/colaboração que consideravam

que a brincadeira promovia. Em seguida, refletimos sobre as

diferenças dos ambientes competitivos e colaborativos para o

desenvolvimento das crianças e para o ensino. 

MOMENTO III
No último momento do encontro, os alunos e alunas, em

grupos,  criaram notas de ensino inspiradas em(a) brincadeiras

com o objetivo de promover educação digital para crianças e

adolescentes.  Em seguida, houve um momento de

apresentação das notas de ensino realizadas em formato

world café, no qual os participantes das equipes podem andar

de grupo em grupo, restando apenas um participante original

da equipe por mesa para explicar a dinâmica. Depois de

algumas rodadas, retorna-se ao grupo original para visualizar a

contribuição dos demais colegas. 

O segundo encontro contou com três objetivos: (i)

integração entre os participantes, (ii) refletir sobre o

espaço do brincar e a diferença entre um ambiente

competitivo e um ambiente colaborativo  para o

desenvolvimento das crianças e adolescentes; (iii)

compreender como elaborar notas de ensino e a

importância da definição de objetivos de

aprendizagem.

Encontro II:
INTERPRETAÇÃO

MOMENTO II
Nesse segundo momento, cada pessoa recebeu um papel em que

estava escrito um objetivo de aprendizagem. O desafio foi cada

um encontrar as pessoas que receberam o papel com o mesmo

objetivo apenas por mímica, sem falar. Fizemos então um "Stop

dos objetivos" em grupos: um grupo sorteia uma letra do alfabeto

e começa o stop, sendo que cada grupo deve falar um verbo que

representa um objetivo de ensino e que comece com a letra

sorteada. Ao final dessa atividade, apresentamos o formato da nota

de ensino e refletimos sobre a importância da definição de

objetivos de aprendizagem. 

Como fechamento do dia, cada pessoa foi convidada a falar uma

palavra que representasse algo marcante do encontro.



O terceiro encontro teve como

objetivos: (i) integração entre os

participantes; (ii) desenvolver a escuta,

a criatividade, e a colaboração; (iii)

conhecer desafios relevantes para a

educação digital de crianças e

adolescentes a partir da experiência de

pessoas que atuam na área; e (iv)

identificar várias possibilidades de

objetivos, público alvo e materiais para

os projetos finais dos grupos.

MOMENTO I
No primeiro momento do encontro, fizemos

uma dinâmica para integração e soltar a

criatividade. Demos uma folha de sulfite e uma

canetinha de cores diferentes para cada

participante. Pedimos para que cada um

desenhasse um rabisco e escrevesse seu nome

na folha de sulfite. Em seguida, cada um passou

seu rabisco para 3 pessoas, que tinham que

fazer contribuições para o desenho umas das

outras. Ao final, todos deviam se apresentar e

falar um título para a obra de arte na sua folha

de sulfite. 

Encontro III:
IDEAÇÃO

MOMENTO II
No segundo momento, as convidadas falaram

por 10 minutos sobre os principais desafios da

educação digital para crianças e adolescentes.

Fizemos uma roda de conversa em que as

alunas e alunos puderam realizar diversas

perguntas. 

MOMENTO III
No último momento do encontro, cada pessoa

recebeu um pedaço de uma poesia e teve

como desafio encontrar as outras pessoas com

recortes da mesma poesia. Em seguida, cada

grupo fez um brainstorming/chuva de ideias

sobre possíveis objetivos para os projetos finais.

No fechamentos, refletimos junto com as

convidadas sobre as ideias colocadas. 



Os objetivos do quarto
encontro foram: (i) desenvolver

criatividade, comunicação e

integração; (ii) selecionar os 5

temas dos projetos finais e fazer

a divisão final dos grupos; e (iii)

realizar a primeira definição dos

objetivos, público alvos e

materiais de cada grupo.
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MOMENTO I
Para um primeiro

momento de

descontração e reflexão

sobre criatividade,

pedimos que todos 

 escrevessem em um

papel três objetos que

usavam quando eram

crianças. Cada

participante andou  pela

sala e entregou seu papel

para três pessoas

diferentes criarem um

novo nome para os

objetos escolhidos. Em

seguida, cada aluna

escolheu um dos

objetivos e o novo nome

dado para apresentar aos

demais. 

MOMENTO II
No segundo momento, preparamos

para o encontro um craft com todos os

temas identificados a partir do

encontro anterior. Perguntamos se

alguém queria acrescentar mais algum

tema. Em seguida, cada participante

recebeu cinco adesivo de bolinhas

para votar nos temas preferidos. Após a

identificação dos 5 temas mais

votados, fizemos a divisão de grupos

de acordo com o interesse dos

participantes. 

A partir dessa divisão, cada grupo teve

um tempo para identificar os objetivos,

público alvo e materiais do seu projeto

de educação digital. Realizamos um

momento final de apresentação com

feedbacks construtivos.

Como check out, cada pessoa falou

um  objetivo que leva sempre na

mochila/bolsa. 

Encontro IV: 

EXPERIMENTAÇÃO



Encontro V: 

EVOLUÇÃO

MOMENTO II
Nos grupos dos projetos, 

 destinamos um tempo para o

desenvolvimento das dinâmicas

e da preparação do material.

Em seguida, cada grupo pode

testar parte de suas dinâmicas

com os demais, recebendo

feedbacks construtivos. 

MOMENTO I
Inicialmente, foi realizado um

check-in, em que cada pessoa

falou seu(a) nome um sentimento.

Em roda,  cada pessoa foi

convidada a dar uma função

diferente  para uma caneta. Em

seguida, passamos um objeto

imaginário e por mímica cada

pessoa tinha que transformar o

objeto em outro. Ao final das duas

rodadas, refletimos sobre o que

significava "ser criativo"e se essa era

uma competência importante a ser

desenvolvida na educação. 

O quinto e último encontro teve

como objetivo (i) promover

criatividade e integração; (ii) realizar a

primeira prototipagem e teste das

dinâmicas; (iii) realizar um

cronograma e dividir tarefas para a

apresentação final no dia 31/10 e (iv)

celebrar o encerramento da semana.

MOMENTO III
Ao final do encontro,

cada pessoa ganhou um

chocolate com o nome

de alguém. Um por vez,

cada participante foi

convidado  a dizer uma

característica positiva

dessa pessoa e entregar

o chocolate para ela.



Encontro VI: 
APRESENTAÇÃO

MOMENTO II
Em seguida, cada grupo teve 20 minutos para

apresentar a sua nota de ensino e testar sua

dinâmica com os presentes. Foram cinco grupos e,

portanto,  cinco dinâmicas apresentadas e

aplicadas. Estas concentraram-se bastante na

busca pela horizontalidade, bem como no fomento

à criatividade, à empatia e ao desenvolvimento de

habilidades tais quais o raciocínio e o debate.

MOMENTO I
Inicialmente, foi realizado um check-

in, em que cada pessoa falou seu

nome e uma palavra com a qual

definiria por que a educação é

importante.

O quinto e último encontro

teve como objetivo (i) contar

do processo e apresentar o

LabDoc para as convidadas;

(ii) experimentar e testar

parte das dinâmicas

elaboradas pelos alunos e (iii)

realizar um feedback e

conversa sobre as dinâmicas.

MOMENTO III
Por fim, foi realizada uma roda de conversa e um

feedback sobre as dinâmicas, em que tanto

professoras convidadas quanto os próprios alunos 

 e alunas comentaram, avaliaram e refletiram sobre

as notas de ensino, pensando nos objetivos da

atividade, na adequação ao público alvo escolhido. 



Resultados
A atividade teve como resultado concreto cinco notas
de ensino, sobre os seguintes temas: (i) cyber-bullying,
(ii) discurso de ódio, (iii) educação sexual, (iv) primeira
infância e Internet e (v) uso consciente das redes sociais.
Além disso, foi  produzido um vídeo do projeto pela FCL:
https://www.youtube.com/watch?v=bC6J2zObfvU

Ainda, trouxe como resultado um espaço de
diálogo interdisciplinar entre estudantes de
diferentes instituições e representantes de

organizações da sociedade civil que
trabalham com educação digital .

 Por fim, a atividade de extensão

proporcionou que as e os participantes se

aproximassem de discussões sobre o

impacto das novas tecnologias nos

direitos das crianças e adolescentes,

tornando-se protagonistas na construção

de soluções para esses desafios. 

https://www.youtube.com/watch?v=bC6J2zObfvU


Foi muito bom o ambiente seguro que foi construído para
que todas pudessem participar. Os check-ins e check-outs
eram extremamente criativos e "fora da caixa". Acho que
poderíamos explorar melhorar as convidadas, talvez termos
nos preparado melhor para recebê-las com perguntas.
Poderiam também haver mais encontros ao longo do ano.

Percepções dos
alunos e alunas 

Foi ótimo ter a perspectiva de pessoas com uma
formação acadêmica diversa da de direito - Poder
conhecer pessoas diferentes, de áreas e opiniões
diferentes, mas que se interagem de forma síncrona e
com ideias convergentes e complementares. 

A integração dos cursos foi muito boa,
alem das atividades lúdicas que super
ajudavam no entendimento dos
assuntos tratados, foram muito
criativas! 
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